
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.

Week 5, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die week 
worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst en nog 
veel meer. Wegens ecologische overwegingen publiceren we het Infootje van-
af dit jaar online: 

 » Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
 » Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio) 
 » Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van wat we  
organiseren en hopen jullie deze weken te zien! 
Veel succes dit academiejaar, 
VRG Gent

   
'T Infootje

   
'T Infootje 



Evenementen 

Bloedserieus
25, 26, 27 en 28 oktober is Bloedserieus Gent 
er weer met een nieuwe editie! Kom jij ook 
(letterlijk) het beste van jezelf geven? 

Waar? UFO, Sint-Pieter-
snieuwstraat 41, 9000 Gent
Wanneer? 25 t.e.m. 28 okto-
ber 2021
Reserveer snel je plaatsje 
via onderstaande link! (in-
schrijven verplicht)
https://www.bloedserieus.be/
nl/steden/gent/

Ben je nog niet overtuigd? Voor onze helden 
hebben wij overvolle goodiebags en nog veel 
meer! Houd dus zeker onze socials in het oog!

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

25-28 
Okt  



27
Okt 

Cocktailnight

Deze woensdag gaat in de Coulissen 
vanaf 21u de cocktail night --lustrum 
editie-- van start! Wij voorzien voor 

jullie heerlijke cocktails aan een goed-
koop studentenprijsje! Kom zeker eens 

langs om de sfeer op te snuiven!

Onze befaamde cocktails: 
1. Meghan Markle 

vodka, gin, cranberrysap, sprite & limoen

2. Confrater
vodka, koffielikeur, iced latte, caramelsiroop & nootmuskaat

3. Lady Justice 
pink gin, cointreau, vodka, rose tonic lemonade & peach sirop

4. Lange Arm der Wet
Bacardi spiced rum, ginger beer, limoen & falerumsiroop

1 cocktail 3€
4 cocktails 10€

Tot dan!
Esther, Nicolas & Winter

VRG Café & Lustrum
2021-2022





27
Okt 

Pleitworkshop

Beste studenten,
Op woensdag 27 oktober om 19u vindt de eerste 
(algemene) pleitworkshop van het jaar plaats. Onder 
leiding van prof. dr. Georges Martyn ontdekken we 
de wereld der pleiten op interactieve wijze en legt hij 
u graag de kneepjes van het vak uit.
Ervaring speelt geen rol, iedereen is welkom!

Inschrijvingen zijn op dit moment volzet. Indien u 
op de reservelijst wilt staan, kunt u een mailtje sturen 
naar pleit@vrg-gent.be.
Bij verdere vragen gelieve pleit@vrg-gent.be te con-
tacteren.

Tot dan!
VRG PLEIT 2021-2022

27
Okt 

Voorronde minivoetbal
Woensdagavond omstreeks 21u spelen de heren van ‘t 
VRG hun voorronde in het minivoetbal tegen Hilok.

Het belooft een spannende avond te worden, dus kom 
massaal onze voetballers naar de overwinning sup-
porteren in het GUSB (Watersportbaanlaan 3, 9000 
Gent)! 

Op dat blauw, op dat geel, op dat V.R.G.!

VRG SPORT 2021-2022
Nicolas, Pieter-Jan en Luna



Cursusdienst
MAANDAG : Gesloten

DINSDAG

VRIJDAG : 12-15u

DONDERDAG 

WOENSDAG : Gesloten

Gesloten:

18-20u :  


